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CCOO VEN DE SOLICITAR A PARALIZACION PROVISIONAL DA 

IMPLANTACION DO KRONOS NOS CENTROS DE CULTURA 
 
ESIXE UNHA NEGOCIACIÓN PREVIA PARA QUE SE RESPETEN AS CARTELEIRAS E 
OS DEREITOS ADQUIRIDOS DOS TRBALLADORES  
 
CCOO ven de remitirlle ambos escritos a Secretaria Xeral de Cultura e a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma 
Administrativa, para que se paralice a instrución que remitiu o xoves, dia 11 de xaneiro, a ultima hora da maña, o 
xefe de persoal de cultura ás direccións dos museos, bibliotecas e arquivos, indicando que o luns 15 de xaneiro, a 
primeira hora se implantaba o kronos neses centros.  Neste asunto, e noutros moitos, a imposición e a falta de 
interlocución semellan ser as pautas de actuación dos dirixentes desta Consellería. 
 
Como dita instrución foi coñecida polas dirección o venres día 12 de xaneiro, a primeira hora da maña, e non se puido 
dar coñecemento aos representantes dos traballadores, para CCOO incumpríronse dúas cuestión básicas: 
 
- non se informou previamente aos representantes dos traballadores e, en moitos casos, faltan medios técnicos e 
materiais. 
 
- afecta a dereitos adquiridos, polo que supón unha modificación substancial de condicións de traballo (modifica 

carteleiras de traballo que levan implantadas desde fai máis de 20 anos) 
 

CCOO considera que se esta vulnerando o CAPÍTULO VI XORNADA, HORARIO DE TRABALLO, DESCANSO E 
VACACIÓNS, en concreto o  Artigo 18º.-Xornada de traballo nos seguintes puntos:  

 
2. A dirección de cada centro, logo de autorización da consellería da que depende, e os/as representantes dos/as 
traballadores/as poderán negociar un horario ou unha xornada distinta á expresada no punto anterior cando, 
polas súas peculiaridades específicas, así se considere necesario, respectándose, en todo caso, a capacidade 
organizadora que lle corresponde á Xunta de Galicia. 
 
5. Respectarase o dereito adquirido legalmente determinado dos/as traballadores/as que teñan un horario e/ou 
unha xornada semanal laboral inferior á fixada neste artigo, todo iso sen prexuízo do disposto no punto 2 deste artigo. 

 
En consecuencia, solicitamos a apertura inmediata dunha mesa de negociación entre a Consellería de Cultura e o 
Comité Intercentros para que se respecten as condicións de traballo e non se utilice a implantación do KRONOS (un 
sistema de control horario), para facer modificacións substanciais contempladas e amparadas  polo propio estatuto dos 
traballadores e polo V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. 
 
CCOO considera que a implantación dun sistema de control horario significa precisamente iso, controlar o horario 
que se fai, non modificar o horario que hai. Ademais, debe combinar o necesario respecto aos dereitos dos 
traballadores e ao funcionamento destes centros que teñen horarios especiais. 
 
Para evitar a xudicialización deste asunto en defensa dos dereitos adquiridos e consolidados dos traballadores, desde 
CCOO apelamos á intermediación e intervención da Secretaría Xeral da Consellería para que abra un espazo de 
diálogo cos representantes dos traballadores no que poidamos acadar os consensos necesarios para que a 
implantanción do KRONOS se faga sobre a base de respectar as actuais carteleiras (negociadas e acordadas entre os 
distintos comités de empresa e as xefaturas territoriais) e de garantir as necesidades dos servizos de cada un dos 
centros. 


